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UAN TWEE KANTEN BELAAGD
Low cost carriers (LCC's) oftewel prijsvechters zijn al jaren_
lang een doorn in het oog van 'klassieke, netwerkmaat-
schappijen. De Europese routenetten van Air France-KLM,
Lufthansa en andere netwerkmaatschappijen dienen voorat
om passagiers naar hubs te brengen vanwaar ze overstap_
pen op langeafstandsvluchten. Dat betekent dat vliegtuigen
op die hubs op elkaar moeten wachten, al is het maar om_
dat het drie kwartier duurt om bagage van het ene toestel
in het andere te krijgen. Door die wachttijden kunnen net_
werkmaatschappijen hun vliegtuigen minder uren per dag
inzetten dan prijsvechters, waardoor zlzelÍs op ,dikke'

Europese routes met veel passagiers relatief weinig winst
maken. Langeafstandsvluchten leveren meer winst op, en
daar hebben prijsvechters tot nu toe nauwelijks concurren_
tievoordelen omdat de aantallen starts en landingen per
dag relatief gering zijn, en daarmee ook de verloren tild
door het wachten op overstappassagiers en bagage. Boven-
dien mist een prijsvechter de aanvoer van overstappassa-
giers die nodig zijn om de relatief grote langeafstandsvlieg-
tuigen te vullen. Maar er zijn aanwijzingen dat netwerkmaat_
schappijen wel degelijk last gaan krijgen van concurrentie
door príjsvechters op langeafstandsroutes.

ROUTE OF NETWERK?
De Scandinavische maatschappij Norwegian kocht onlangs
Boeing 787 Dreamliners en heeft ambitieuze plannen voor
transatlantische routes, bijvoorbeeld vanuit Scandinavië
naar New Yor( maar ook vanaf het Londense vliegveld
Gatwick. De maatschappij en andere prijsvechters voeren
vanuit diverse bestemmingen vluchten uit naar Catwich en
hoewel vliegtuigen wellicht niet op elkaar wachten voor
overstappers, is dit waarschijnlijk geen groot bezwaar voor
prijsbewuste passagiers. Nonruegian is een prijsvechter die
met zijn Europese routes SAS al de nodíge hoofdpijn heeft
bezorgd. Maar stel dat reizigers die vroeger met bijvoor-
beeld KLM van Oslo via Schiphol naar Amerika vlogen, bin-
nenkort kiezen voor Noruuegian? Dat betekent dat minder
passagiers gebruikmaken van de route Oslo-Schiphol, waar_
schijnlijk toch al geen melkkoe voor KLM. Maar níet alle
passagiers op die route willen naar Amerika. Sommigen
willen naar Amsterdam, anderen naar Zuid-Europa of naar
Azië. Als KLM een vlucht Oslo-Amsterdam opdoekt, verliest
de maatschappij dus passagiers op andere vluchten.
Natuurlijk kunnen dan kleinere vlieguigen worden ingezet,
maar daardoor gaan de kosten per stoelkilometer omhoog.
Proberen klanten van Norwegian terug te winnen is onbe_
gonnen werk vanwege het tijdsverlies en het ongemak van
een overstap op Schiphol. Moet KLM dan misschien zelf
tussen Oslo en Amerika gaan vliegen? Dat is niet onmoge_
Iíj( maar zo'n route levert geen toegevoegde waarde op
voor het KlM-netwerk als geheel. Dat netwerk is het enige
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wat KLM voorheeft op prijsvechters. En terwijl langeaf-
standsvluchten van KLM soms na een tussenlanding door-
vliegen, alweer om passagiers zoveel mogelijk bestemmin-
gen te kunnen bieden, vlieg Norwegian waarschijnhljk al-
leen maar op en neer tussen de VS en Europa. Dat biedt
nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen. Zo kan de
bemanning tijdens de stop in Amerika aan boord blijven en
meteen terugvliegen zodat verblijfskosten worden be-
spaard. Natuurlijk zijn daarvoor wel speciale voorzieningen
nodig en misschien extra bemanningsleden, maar vluchten
van meer dan veertien uur zijn sowieso geen uitzondering
meer.

Als de concurrentie op de lange afstand beperkt blijft tot
Nonruegian hebben netwerkmaatschappijen geen groot
probleem. Maar waarschijnlijk zullen er meer langeafstands-
prijsvechters komen. Omdat ze geen netwerk in stand hoe-
ven te houden, kunnen ze zich concentreren op,dikke,
routes vanuit bijvoorbeeld Londen, parijs, Frankfurt en
Amsterdam. Dat betekent dat veel klanten van netwerk-
maatschappijen de kans kríjgen om voortaan rechtstreeks
te vliegen. Op een gegeven moment worden niet alleen de
'feeder'-routes die passagiers vanuit heel Europa naar hubs
brengen bedreigd, maar ook de langeafstandsvluchten zelf.
Ook daar geldt: hoe groter het vliegtuig des te lager de
kosten per stoelkilometer.

TEN SLOTTE
Het gevaar dat langeafstandsvluchten van prijsvechters op-
leveren voor netwerkmaatschappijen zit hem niet in de af-
zonderlijke vluchten, maar in de aantasting van de levens-
vatbaarheid van complete netwerken. De cynische paradox
is dat netwerkmaatschappijen hun routenetten alleen in
stand kunnen houden door grote aantallen passagiers te
vervoeren, maar dat de afzonderlijke routes binnen netwer-
ken, als ze succesvol zíjn, concurrentie aantrekken van kor-
teafstandsprijsvechters zoals easyJet, en als ze slechts
marginale winst opleveren, in toernemende mate zullen
worden bedreigd door langeafstandsprijsvechters zoals
Norwegian.

Het is niet te zeggen hoe netwerkmaatschappijen de hier-
boven geschetste dreiging het hoofd kunnen bieden. Hun
kracht: het met hoge frequentie aanbieden van luchtuer-
voer van overal naar overal, is misschien uit te buíten door
meer'dunne'feeder+outes te ontwikkelen , of zich te con-
centreren op relatief lange routes zoals tussen Europa en
de westkust van de VS. Samenwerking tussen netwerk-
maatschappíjen kan het aantal verbindrngen dat kan wor-
den aangeboden, drastisch vergroten. Maar het staat niet
vast dat netwerkmaatschappijen hun overheersende positie
in het langeafstandsluchtuervoer kunnen behouden. íl
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